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/
Zgorzelec, dnia ……………………….

WNIOSKODAWCA
.................................................................
imię i nazwisko
..................................................................
adres zamieszkania – ulica nr

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o.
ul. Boh. Getta 1 A
59-900 Zgorzelec

..................................................................
kod-miejscowość
..................................................................
PESEL
...................................................................
nr telefonu kontaktowego

ZGŁOSZENIE ODBIORU TECHNICZNEGO - CZĘŚCIOWEGO:
Zlecam wykonanie odbioru częściowego:
wykonywanego: ............................................................................................................... .....................................................
(przyłącza /sieci * wod.-kan.* – podać charakterystykę – średnica, materiał)








próby szczelności
dezynfekcji
płukania

robót zanikowych
....................................................................

dla obiektu: ............................................................................................................................................................
adres inwestycji: ........................................................................................................... ..........................................
Inwestor: ................................................................................................................... ..............................................
Oświadczam, że w/w przyłącza /sieci* wod.-kan*., są wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i uzgodnionym projektem
technicznym.
Załączniki:
1. upoważnienie do reprezentowania Inwestora*
2. atesty, deklaracje zgodności (na zastosowane materiały)

OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji niniejszego wniosku.
PWiK „NYSA” Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec
2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) w celu realizacji i archiwizacji
niniejszego wniosku na usługę.
3. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do ich treści i poprawiania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji niniejszego wniosku.
Odbiorca usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia przez Przedsiębiorstwo niezbędnych działań związanych z zawarciem i
wykonywaniem umów wchodzących w zakres przedmiotowy działalności Przedsiębiorstwa. Odbiorca usług ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich
uzupełniania, uaktualniania i sprostowania.

......................................................
Data i podpis składającego wniosek

 odpowiednie zaznaczyć; * niepotrzebne skreślić;
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PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO
W dniu .......................... przeprowadzono próbę szczelności przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego*
do budynku .................................................................. przy ul. ....................................................................,
na terenie dz. nr ..................................................., w miejscowości .............................................................. .
Sieć/przyłącze zostało wypełnione wodą, po uprzednim odpowietrzeniu, a następnie podniesiono ciśnienie
do 1,5 wartości ciśnienia roboczego.
Tj. ............................ MPa do poziomu .................................. m sł. wody* .
W czasie ........................ godz., nie stwierdzono zmiany ciśnienia/poziomu* wody.
Stwierdzono spadek ciśnienia/poziomu * wody o ...................., w czasie .................... .
Próba zakończona pozytywnie/negatywnie*.

Inwestor (lub Wykonawca)

Przedstawiciel PWiK

................................................

...........................................

Za czynności związanie z przyłączeniem do sieci wod.-kan. będących w posiadaniu przedsiębiorstwa
tj. przeprowadzenie prób technicznych (próba szczelności) pobierana jest opłata za każde przyłącze zgodnie
z zatwierdzonymi taryfami dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W dniu ...................... przeprowadzono dezynfekcję przewodu wodociągowego do w/w budynku.
W dniu ...................... przeprowadzono płukanie przewodu wodociągowego do w/w budynku.
W dniu ........................... dokonano odbioru podsypki i nadsypki, ułożenia taśmy zabezpieczającej koloru
biało-niebieskiego z zatopioną wkładką metalową umieszczoną 0,2 m nad przewodem wraz z zasypaniem
przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego*.

Inwestor (lub Wykonawca)

Przedstawiciel PWiK

................................................

..........................................

 odpowiednie zaznaczyć; * niepotrzebne skreślić;
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